Normen- en toetsingskader tbv controle jaarrekening 2018

Normenkader
Specifieke
activiteit

Afd.

Team

Wie

Wetgeving extern

Regelgeving Gemeenteraad en
College van Burgemeester en
Wethouders

Vindplaats

Kinderopvang

DVL

Samenleving

Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen
Peuterspeelzaalwerk

Verordening kinderopvang 2004

Onderwijs

DVL

Samenleving

Wet op het primair onderwijs

Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs 2013

Internet/huisnet

Onderwijs

DVL

Samenleving

Wet op het primair onderwijs

Internet/huisnet

Onderwijs

DVL

Samenleving

Wet op het primair onderwijs

Beleidsregel bekostiging
gymnastiekruimtem
basisonderwijs 2013
Verordening leerlingenvervoer
Nederweert 2012

Toetsingskader
Recht

22 Wk en 7 Verordening

Internet/huisnet

Artikel 2 Verordening

Artikel 2 en 3 Verordening

Hoogte

Toelichting op het aspect '
recht'

Recht op vergoeding
11
kinderopvang op grond van
sociaal medische indicatie volgt
rechtstreeks uit de wet; daarnaast
is van belang artikel 7
Verordening kinderopvang; b&w
nemen binnen vier weken een
besluit (met mogelijkheid van
verlenging van deze periode met
vier weken).
De voor bekostiging in
art. 4
aanmerking komende
voorzieningen zijn hier
opgenomen. Bijlage I: criteria voor
beoordeling van aangevraagde
voorzieningen

Hoogte is afhankelijk van
kinderopvang die noodzakelijk is
voor combinatie kinderopvang en
zorg.

Vloeit voort uit de WPO, WVO en situatie-afhanke-lijk
WEC waarin opgenomen staat dat
bepaalde leerlingen recht hebben
op een voorziening voor
leerlingenvervoer. De Verordening
kadert deze groep leerlingen en
vervoersmogelijkheden nader ins

Afhankelijk van de bekostigde
vervoerssoort

Wet op het voortgezet
onderwijs
Wet op de expertisecentra
Onderwijs

DVL

Samenleving

Onderwijs

DVL

Samenleving

Onderwijs

Wet op het primair onderwijs
Wet op het voortgezet
onderwijs
Wet Educatie en
beroepsonderwijs

Toelichting op het aspect
'hoogte'

Uitzondering

Duur

Toelichting op het aspect 'duur'

10

Tegemoetkoming wordt verstrekt
voor der periode van een
tegemoetkomingsjaar.

zolang
situatie
ongewijz
igd blijft

zolang situatie ongewijzigd blijft;
zelfde school, zelfde woonadres,
zelfde (o)nmogelijkheden leerling
om zelfstandiger te reizen

In bijlage IV staat de financiële
normering opgenomen per
voorziening die voor bekostiging in
aanmerking wordt gebracht (op
basis van normbedragen en
feitelijke kosten)

Naast door gemeente geregeld
vervoer in natura is in individuele
gevallen ook financiële
tegemoetkoming mogelijk.
Verordening leerlingenvervoer
Nederweert 2014

Internet/huisnet

Vloeit voort uit de WPO,
WVO en WEC waarin
opgenomen staat dat
bepaalde leerlingen recht
hebben op een voorziening
voor leerlingenvervoer. De
Verordening kadert deze
groep leerlingen en
vervoersmogelijkheden
nader in.

Beleidsregels leerlingenvervoer
2014

Internet/huisnet

Productovereenkomst educatie
2015 tussen de gemeente
Nederweert en het ROC Gilde
Opleidingen 2015.

http://decos/decosweb/aspx/ite Wet Educatie en
m.aspx?I=43C27EE6FAA5684 beroepsonderwijs
C8A01DA5A4A9383AD

DVL

Samenleving

Ruimte en wonen DVL

Samenleving

Gemeentewet/Woningwet

Verordening extra voorzieningen Internet/huisnet
geschikt maken nieuwe sociale
huurwoningen voor senioren 2004

Gemeentewet

Ruimte en wonen DVL

Ruimte en wonen

Wet ruimtelijke ordening

Procedureverordening voor
Internet/huisnet
advisering tegemoetkoming in
planschade gemeente Nederweert

art 6.1.en 6.7 Wro, art
6.1.3.3. Bro

situatie-afhankelijk

Afhankelijk van de
bekostigde
vervoerssoort

betreft basis volwassenen
educatie.

Bijdrage uit
volkshuisvestingsfonds aan
voorzieningen voor ouderen,
gebaseerd op raming extra
kosten.
wettelijke regeling voor
tegemoetkoming in geleden
planschade t.g.v. ruimtelijke
plannen en wettelijke basis voor
een gemeentelijke
procedureverordening

1

€ 725,--

situatie-afhanke-lijk

zolang situatie
ongewijzigd blijft

zolang
situatie
ongewijz
igd
blijft;zola
ng
situatie
ongewijz
igd blijft;
zelfde
school,
zelfde
woonadr
es,
zelfde
(o)nmog
elijkhede
n
leerling
om
zelfstand
iger te
reizen

Budget wordt begin oktober per
beschikking (ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) bekend
gemaakt.
hoogte afhankelijk van kosten
voorzieningen. Maximaal 725,0.

Hoogte tegemoetkoming wordt
per geval getaxeerd door exteren
bureau. 2 % van
waardevermindering is
maatschappelijk risico.

5 jaar

Termijn voor aanvraag eindigt 5
jaar na onherroepelijke
planologische wijziging.
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Normenkader
Specifieke
activiteit

Afd.

Team

Ruimte en wonen DVL

Samenleving

Ruimte en wonen DVL

Samenleving

Ruimte en wonen DVL

Samenleving

Ruimte en wonen DVL

Samenleving

Ruimte en wonen DVL

Samenleving

Welzijn/Subsidiëri DVL
ng

Samenleving

Welzijn/Subsidiëri DVL
ng

Samenleving

Wie

Wetgeving extern

Wet en Besluit ruimtelijke
ordening en Gemeentewet

Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht

Welzijn/Subsidiëri DVL
ng

Samenleving

Welzijn/Subsidiëri DVL
ng

Samenleving

Welzijn/Subsidiëri DVL
ng

Samenleving

Belastingen en
heffingen

Samenleving

Gemeentewet

Sociale
DVL
inkomensvoorzien
ing
Schuldhulpverleni DVL
ng

Inwoners

Wet Werk en Bijstand

Inwoners

Wet Gemeentelijke
schuldhulpverlening

Schuldhulpverleni DVL
ng

Inwoners

Wet Gemeentelijke
schuldhulpverlening

DVL

Regelgeving Gemeenteraad en
College van Burgemeester en
Wethouders

Vindplaats

Toetsingskader
Recht

Hoogte

Toelichting op het aspect '
recht'

Verordening doelgroepen sociale internet/huisnet
woningbouw gemeente
Nederweert 2010
Aanvulllende structuurvisie nieuwe internet
bebouwing in het buitengebied en
nota kwaliteitsbijdrages.

art. 3 verordening

definiëring doelgroep

art. 2.1. Wro en art. 6,24
Wro

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling
bij nieuwe bebouwing in het
buitengebied

Structuurvisie Nederweert 2020
en Nota kostenverhaal

internet

art. 2.1. Wro en art. 6,24
Wro

Verordening Stimuleringsfonds
Startersregeling gemeente
Nederweert 2011

Internet/huisnet

artikel 6

Bijdrage parkeerfonds op basis
4200,00 per
van structuurvisie en nota
parkeerplaats
kostenverhaal, ingeval geen
parkeerplaats op eigen terrein kan
worden gerealiseerd.
definiëring doelgroepen en
art.4
voorwaarden waaraan voldaan
moet zijn

Subsidieverordening
gemeentelijke Monumenten
Nederweert 2011

Internet/huisnet

artikel 2,3, 7 en 8

Algemene Subsidieverordening
Nederweert 2010

Internet/huisnet

artikel 1.2 verordening

Uitvoeringsregeling
waarderingssubsidie Nederweert
2010

Internet/huisnet

artikel 1.3 regeling

uitvoeringsregeling
peuterprogramma
Uitvoeringsregeling
Prestatiesubsidie en
Representatie 2010
Uitvoeringsregeling
Investeringssubsidies 2010

Internet/huisnet

art.1 en 2 regeling

Internet/huisnet

art. 1 t/m 6 regeling

Internet/huisnet

Uitvoeringsregeling incidentele en Internet/huisnet
projectsubsidies gemeente
Nederweert 2010

Verordening op de
Internet/huisnet
lijkbezorgingsrechten 2016/
Tarieventabel
lijkbezorgingsrechten 2016
Controleplan Team Sociale Zaken http://www.gripopwwb.nl/geme
Nederweert
ente_inhoud.php#Verordening
en
Plan SHV
http://www.gripopschuldhulpver
lening.nl/gemeente_inhoud.ph
p
Beleidsregels toelating tot SHV
http://www.gripopschuldhulpver
lening.nl/gemeente_inhoud.ph
p

situatie-afhanke-lijk

recht op subsidie voor
art.3 en 7
werkzaamheden die tot doel
hebben monumentale waarde van
gemeentelijke monumenten te
behouden
van toepassing op alle door de
art. 1.4
gemeente te verstrekken
subsidies, nader uitgewerkt in
uitvoeringsregelingen
aanvrager in principe gevestigd in art. 1.5
Nederweert. Categorieën worden
nader in regeling beschreven in
hoofdstuk 2 t/m 20

Toelichting op het aspect
'hoogte'

Hoogte is afhankelijk van prijs van
woning en inkomen aanvragen.
Maximum is € 30.000,-- per
aanvraag.
25% van de kosten met een
maximum van € 4.500

artikel 8.2 betreft
hardheidsclausule

indexering. Verder wordt per
categorie de hoogte van de
ontvangen bedragen genoemd in
de desbetreffende hoofdstukken

1.3 betreft ook
art. 1.4
uitzondering van eis
dat aanvrager in
nederweert gevestigd
moet zijn. Art. 21.1
bevat
hardheidsclausule

aanvrager gevestigd in
Nederweert

art. 1.3 regeling

subsidiabele activiteiten, voor
1.4
kadercursussen nader uitgewerkt
in hoofdstuk 2

ondergrens investering
waaronder geen subsidie wordt
verstrekt en aandeel subsidie in
totale kosten
mogelijk subsidieplafond
vastgesteld door college,
hoofdstuk 2, hoogte subsidie en
subsidiegrondslagen m.b.t.
kadercursussen

art. 2 t/m 8

toewijzing en beëindigingsgronden art. 2 t/m 8

2

art. 4

mogelijk subsidieplafond
vastgesteld door college

art. 2 regeling

H3, 4.2

Toelichting op het aspect 'duur'

Gebaseerd op kosten aanleg
parkeerplaats.

berekening hoogte subsidiebedrag

Nadere uitwerking van de uit
te voeren controles in relatie
tot de RAU.
H3, 4.2
recht op gemeentelijke
schuldhulpverlening

Duur

Hoogte wordt bepaald aan de
hand van soort ingreep en gebied
en oppervlakte bebouwing. Tabel
staat in nota kostenverhaal.

omschrijving subsidiabele activiteit art. 2
en voorwaarden
subsidiabele prestaties, jubilea en art. 1 t/m 6
representatie
art. 3 en 4

Uitzondering

hoogte van de subsidie in de
diverse categorieën

doelgroep en producten

voorwaarden t.b.v.
toekenning/beëindiging

maximaal één keer per 3 jaar

subsidie wordt toegekend voor 4
kalenderjaren. Tussentijdse
aanpassing mogelijk

art 7 bevat
hardheidsclausule

art. 3.2 bevat
hardheidsclausule

H 4.2 producten en periode
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Normenkader
Specifieke
activiteit

Afd.

Welzijn/zorg

DVL

Welzijn/zorg

DVL

Welzijn/zorg

DVL

Team

Inwoners

Wie

Wetgeving extern

Regelgeving Gemeenteraad en
College van Burgemeester en
Wethouders

Vindplaats

Toetsingskader
Recht

Toelichting op het aspect '
recht'

Toelichting op het aspect
'hoogte'

Duur

Uitzondering

Toelichting op het aspect 'duur'

Wmo

Verordening Wmo 2015

http://www.nederweert.nl/bestu 2 lid 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15,
ur16, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
organisatie/wmo_44249/item/b 27, 28, 29, 32, 37.
eleidsdocumentenwmo_65378.html

2 lid 1: criteria toekennen
11, 12.
voorziening, 3: keuzevrijheid, 8:
vormen hulp bij het huishouden, 9:
primaat algemene hulp, 13:
vormen woonvoorzieningen, 14:
primaat algemene voorziening en
recht ind. Voorziening, 15: soorten
woonvoorzieningen, 16: primaat
verhuizing, 19: hoofdverblijf/recht
bezoekbaar maken woning, 22:
vormen vervoersvoorzieningen,
23: recht op algemene
voorziening, 24: primaat coll.
vervoer, 25: soorten ind.
vervoersvoorzieningen, 26:
omvang gebied, 27: vormen
rolstoelvoorzieningen, 28: primaat
alg. rolstoelvoorziening,
incidenteel gebruik en
sportrolstoel, 29: aanspraak
rolstoel bij AWBZ-verblijf, 32:
recht deugdelijk indicatieadvies,
37: hardheidsclausule.

11: omvang hulp bij het
huishouden, 12: omvang PGB.
Hoogte van bedragen e.d. zijn
vastgelegd in het Besluit nadere
regels (zie hieronder).

2

2: een voorziening kan slechts
worden toegekend als deze
langdurig noodzakelijk is.

Wmo

Besluit nadere regels
maatschappelijke ondersteuning

http://www.nederweert.nl/bestu 1.1, 3.3
urorganisatie/wmo_44249/item/b
eleidsdocumentenwmo_65378.html

1.1: verstrekking op aanvraag,
3.3: een PGB wordt verleend voor
de periode die aanvangt op de
dag waarop het recht op een PGB
is ontstaan, voor zover deze dag
niet ligt voor de dag waarop het
PGB is onstaan.

Hoofdstuk 2: hoogte eigen
bijdrage hulp bij het huishouden,
3.1: definitie bruto-netto PGB, 3.2:
hoogte bruto PGB, 3.7: vastelling
PGB, 4.1: hoogte
tegemoetkoming verhuizing en
inrichting, 4.2: hoogte PGB nietbouwkundige woonvoorzieningen
of uitraaskamer, 4.3: bijzondere
bepalingen hoogte PGB nietbouwkundige woonvoorzieningen
of uitraaskamer, 4.4: kosten
onderhoud, keuring en reparatie,
4.5: kosten tijdelijke huisvesting,
4.6: kosten huurderving, 4.7:
kosten bezoekklaar maken, 4.8:
afschrijvingsschema, 5.1: hoogte
PGB vervoersvoorzieningen, 5.2:
kosten reparatie, 5.3:
inkomensgrens
vervoersvoorzieningen, 5.4:
hoogte fin. tegemoetkoming
vervoersvoorzieningen, 5.5:
overige kosten, 5.6: kosten
bovenregionale vervoersbehoefte,
6.1: hoogte PGB voor rolstoel, 6.2:
kosten reparatie rolstoel, 6.3:
hoogte tegemoetkoming
sportrolstoel.

1.2, 1.3,
1.5, 3.3,
3.4, 3.5,
3.6, 3.7,
4.5, 4.6,
4.8.

1.2: budgetperiode, 1.3: afwijzing
als voorzienbare duur
noodzakelijkheid korter is dan
normale afschrijvingstermijn, 1.5:
verantwoording PGB, 3.3:
aanvangsdatum en gebruik PGB,
3.4: bijzondere verplichtingen, 3.5:
onderdelen en periode
beschikking verlening bruto PGB,
3.6: bijzondere intrekkingsgrond
(o.a. overlijden, verblijf AWBZ),
3.7: vaststelling PGB, 4.5: duur
vergoeding tijdelijke huisvesting,
4.6: duur kosten huurderving, 4.8:
afschrijvingsschema.

Beleidsregels Wmo

http://www.nederweert.nl/bestu
urorganisatie/wmo_44249/item/b
eleidsdocumentenwmo_65378.html

Inwoners

Inwoners

Hoogte

In de beleidsregels zijn per
compensatiegebied de
voorwaarden opgenomen
die verbonden zijn aan het
compenceren van de
beperking. De voorwaarden
zijn een gedetailleerde
uitwerking van de artikelen
zoals vermeld in de Wmoverordening en het Besluit
nadere regels.

3

hoofdstuk 2, 3.1,
3.2, 3.7, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
6.1, 6.2, 6.3
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Normenkader
Specifieke
activiteit

Afd.

Welzijn/zorg

DVL

AZ

DVL

Team

Wie

Wetgeving extern

Wet kinderopvang

Inwoners
Inwoners

Drank en Horecawet

Burgerlijke stand

DVL

Inwoners

Burgerlijk wetboek

Burgerlijke stand

DVL

Inwoners

Gemeentewet

Burgerlijke stand

DVL

Inwoners

Wet rechten burgerlijke stand

BRP

DVL

Inwoners

Wet BRP

DVL

DVL

DVL

Verklaring omtrent
gedrag
Algemeen
financieel
middelenbeheer
Algemeen
financieel
middelenbeheer
Algemeen
financieel
middelenbeheer
Belastingen en
heffingen

Inwoners
BV

BV

BV

BV

Belastingen en
heffingen

BV

Belastingen en
heffingen

BV

Integraal horeca beleid gemeente
Nederweert 2004, Algemeen
jaarlijks ontheffings besluit artikel
35 drank en horecawet, Algemene
Plaatselijke verordening

Toetsingskader
Recht

Toelichting op het aspect '
recht'

Recht op vergoeding
11
kinderopvang op grond van
sociaal medische indicatie volgt
rechtstreeks uit de wet; daarnaast
is van belang artikel 7
Verordening kinderopvang; b&w
nemen binnen vier weken een
besluit (met mogelijkheid van
verlenging van deze periode met
vier weken).

Legesverordening Nederweert

Legesverordening Nederweert
Wet justiele regeling.
Regeling leges en afdracht
vergoeding en afgifte
verklaring omtrent gedrag voor
Legesverordening Nederweert
np en rp
Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en
Gemeenten
Besluit invoering SISA

Hoogte

Toelichting op het aspect
'hoogte'

Duur

Uitzondering

Hoogte is afhankelijk van
kinderopvang die noodzakelijk is
voor combinatie kinderopvang en
zorg.

Toelichting op het aspect 'duur'

10

Tegemoetkoming wordt verstrekt
voor der periode van een
tegemoetkomingsjaar.

4: vrijstellingen

7

7: termijnen van betaling

3: vrijstellingen

6, 8

6: belastingjaar
termijnen van betaling

Archief onder 1,761,11,
http://www.nederweert.nl/intern
et/digitaalloket_3849/product/alcoholschenken-ontheffing_29.html
http://www.nederweert.nl/intern
et/pdfverordeningen_42321/item/apv
_40925.html#titel40925
http://wetten.overheid.nl/BWB
R0002656/geldigheidsdatum_1
1-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWB
R0005416/geldigheidsdatum_1
1-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWB
R0001851/geldigheidsdatum_1
1-08-2015

Reglement BRP/BRPbeheerregeling Nederweert
(2014)

Reglement rijbewijzen

Inwoners

Rijbewijzen

Vindplaats

0 http://www.nederweert.nl/intern 1.22 Wk en 7 Verordening
et/socialezaken_235/item/beleidsdocum
enten_4807.html

Besluit paspoortgelden
Inwoners

Reisdocumenten

Regelgeving Gemeenteraad en
College van Burgemeester en
Wethouders

Hoofdstuk 1 t/m 6, 9 en 17
http://www.bprbzk.nl/Reisdocu
menten/Nieuws/Tarieven_reisd
ocumenten_2012
http://www.rijksoverheid.nl/best
anden/documenten-enpublicaties/besluiten/2011/11/2
8/wijziging-van-het-reglementrijbewijzen-het-besluitvoertuigen-en-het-rvv/lp-i-m0000001396.pdf

Hoofdstuk 1 t/m 6, 9 en 17

Hoofdstuk 1 t/m 6, 9 en 17

http://wetten.overheid.nl/BWB
R0030613/geldigheidsdatum_1
9-04-2015/informatie
Extern

Hoofdstuk 1 t/m 6, 9 en 17

Extern

Extern

Wet waardering Onroerende
Zaken / Gemeentewet

OZB Verordening

Gemeentewet

Verordening toeristenbelasting

Verordening forensenbelasting

http://www.nederweert.nl/bestu 1, 2, 8, 9
ur-organisatie/verordeningenviaregegeving_43049/item/verord
ening-onroerendezaakbelastingen2014_205.html/
http://www.nederweert.nl/bestu 1, 2, 9, 10
ur-organisatie/verordeningenviaregegeving_43049/item/verord
ening-toeristenbelasting2014_195.html/
Opgeheven

1: belastingplicht
2: 3, 5, 8
belastingobject
8: kwijtschelding
9:
nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

3: maatstaf van heffing
5: belastingtarieven
kwijtschelding

1: belastingplicht
2: 4, 5, 9
belastingobject
9: kwijtschelding
10: nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

4: maatstaf van heffing
5: belastingtarief
9: kwijtschelding

4

8:

8:
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Normenkader
Specifieke
activiteit

Afd.

Team

Wie

Wetgeving extern

Regelgeving Gemeenteraad en
College van Burgemeester en
Wethouders

Toetsingskader
Recht

Belastingen en
heffingen

BV

Belastingen en
heffingen
Belastingen en
heffingen
Belastingen en
heffingen
Belastingen en
heffingen: milieu

BV

Wet omzetbelasting

http://www.nederweert.nl/bestu 1, 2, 10, 11
ur-organisatie/verordeningenviaregegeving_43049/item/verord
ening-hondenbelasting2014_193.html/
Extern

BV

Wet BTW CF

Extern

BV

Extern

BV

Algemene wet
Rijksbelastingen
Gemeentewet

Belastingen en
heffingen: milieu

BV

Belastingen en
heffingen: milieu

Toelichting op het aspect '
recht'

Hoogte

Toelichting op het aspect
'hoogte'

Duur

Uitzondering

Toelichting op het aspect 'duur'

1: belastingplicht
2: 4, 5, 8, 10
belastingobject
10: kwijtschelding
11: nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

4: maatstaf van heffing
5: belastingtarief
8: ontstaan van de
belastingschuld (en heffing naar
tijdsgelang)
10: kwijtschelding

3: vrijstellingen

6, 8, 9

6: belastingjaar
8:
(ontstaan van de belastingschuld
en) heffing naar tijdsgelang
9: termijnen van betaling

Verordening afvalstoffenheffing en http://www.nederweert.nl/bestu 3, 4, 11, 12, 13, 14, 20, 21
reinigingsrechten, incl.
ur-organisatie/verordeningentarieventabel
en-regels_43395/

3: aard van de belasting en
5, 8, 11, 15, 18, 20
belastbaar feit
4:
belastingplicht
11:
kwijtschelding
12:
nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders
13: aard van de belasting en
belastbaar feit
14: belastingplicht
20: kwijtschelding
21: nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

5: maatstaf van heffing en
belastingtarief
8: ontstaan van de
belastingschuld (en heffing naar
tijdsgelang)
11:
kwijtschelding
15: maatstaf van heffing en
belastingtarief
18: ontstaan van de
belastingschuld (en heffing naar
tijdsgelang)
20:
kwijtschelding

10: vrijstelling

6, 8, 9,
16, 18,
19

6: belastingjaar
8:
(ontstaan van de belastingschuld
en) heffing naar tijdsgelang
9: termijnen van betaling
16: belastingjaar
18: (ontstaan van de
belastingschuld en) heffing naar
tijdsgelang
19: termijnen van betaling

Gemeentewet

Verordening rioolheffing

http://www.nederweert.nl/bestu 3, 4, 11, 12
ur-organisatie/verordeningenen-regels_43395/

3: belastbaar feit en
5, 6, 9, 11
belastingplicht
4:
zelfstandige gedeelten
11: kwijtschelding
12: nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

5: maatstaf van heffing
6: belastingtarieven
9:
ontstaan van de belastingschuld
(en heffing naar tijdsgelang)
11: kwijtschelding

7, 9, 10

7: belastingjaar
9:
(ontstaan van de belastingschuld
en) heffing naar tijdsgelang
10: termijnen van betaling

BV

Gemeentewet

Verordening rioolaansluitrecht
2016

http://www.nederweert.nl/bestu 2, 7, 9
ur-organisatie/verordeningenen-regels_43395/

2: belastbaar feit en
4, 5, 7
belastingplicht
7:
kwijtschelding
9:
nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

4: maatstaf van heffing
5: belastingtarief
7: kwijtschelding

8

8: termijnen van betaling

Inkoop en
aanbesteding

BV

Europese
aanbestedingsrichtlijn nr.
2004/18/EG

Inkoop & aanbestedingsbeleid
gemeente Nederweert

http://www.nederweert.nl/docu
ment.php?m=2&fileid=71169&f
=1838b2073f91f1fbc89893ad0
81cf277&attachment=0&c=174
45

Inkoop en
aanbesteding
Inkoop en
aanbesteding
Inkoop en
aanbesteding
Inkoop en
aanbesteding
Inkoop en
aanbesteding
Openbare orde en
veiligheid

BV

BV

Aanbestedingsregelement
Werken 2012 (ARW 2012)
Bevordering Integriteit
Bouwnijverheid (SBIB)
Beoordelingen Openbaar
Bestuur (BiBoB)
Aanbestedingsregels
Overheid (BAO)
Wet Ketenaansprakelijkheid

BV

Gemeentewet

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

http://www.nederweert.nl/bestu Het college is wettelijk
ur-organisatie/pdfverantwoordelijk voor
verordeningen_43391/item/apv openbare orde en veiligheid.
_40925.html

N.v.t.

1:8
weigeringsgronden

Openbare orde en BV
veiligheid

Brandweerwet

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Limburg-Noord
d.d.d 29-8-2012

Extern

verantwoording aan
gemeenteraad over gevoerde
beleid van VRLN inclusief
begroting en jaarrekening

artikel 34 uittreding, artikel
artikel 35/36 wijziging 41

BV
BV
BV

Verordening op de
hondenbelasting

Vindplaats

3: vrijstelling

Enkelvoudige en
meervoudige drempel
vrijstellen voor
toetsing. Voor
Werken betekent dit
dat alle opdrachten
tot € 1.500.000 niet
meetellen voor de
rechtmatigheid. Voor
leveringen en
diensten geldt dat alle
opdrachten tot €
209.000 niet
meetellen voor de
rechtmatigheid.

Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
verordening stelt regels ter
N.v.t.
bescherming en handhaving van
de openbare orde, veiligheid,
volksgezondheid, bescherming
milieu en overige in belang van de
gemeente
Convenant is vereist, artikel het doel, taken en bevoegdheden artikel 11, 16, 28,
4 en 5, artikel 33 toetreding van de VRLN in samenwerking
29, 30, 31
met gemeenten

5

1:3 / 1:4 termijn indienen aanvraag,
/ 1:6 /
voorschriften en beperkingen,
1:7
intrekking, ontheffing of wijziging
van vergunning

convenant / gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Limburgnoord is aangegaan voor
onbepaalde tijd.

Normen- en toetsingskader tbv controle jaarrekening 2018

Normenkader
Specifieke
activiteit

Afd.

Team

Wie

Brandweerwet
Wetgeving extern

Openbare orde en BV
veiligheid

Regelgeving Gemeenteraad en
College van Burgemeester en
Wethouders
Verordening brandveiligheid en
hulpverlening 2010

Overig

BV

Gemeentewet / AWB

Verordening
bezwaarschriftencommissie d.d.
19 juni 2012

Treasurybeheer

BV

Wet Financiering Decentrale
Overheden (FIDO)

Treasury statuut

Belastingen en
heffingen

BV

Gemeentewet

Legesverordening incl.
tarieventabel

Belastingen en
BV
heffingen (staat er
dubbel in; zie ook
regel 105)

Gemeentewet

Waterwet / Gemeentewet

Vindplaats

http://decentrale.regelgeving.o
verheid.nl/cvdr/xhtmloutput/His
torie/Nederweert/180222/1802
22_1.html
http://www.nederweert.nl/bestu
ur-organisatie/verordeningenviaregegeving_43049/item/verord
ening-commissiebezwaarschriften2010_33.html
G:\Afdelingen\BV\FI\Treasury\t
reasurystatuut\Treasurystatuut
2015\Treasurystatuut 2015
vastgesteld.pdf
http://www.nederweert.nl/bestu
ur-organisatie/verordeningenen-regels_43395/

Toetsingskader
Recht

Hoogte

Toelichting op het aspect '
recht'

artikel 2

verbodsbepaling /
vergunningsplicht

artikel 2, 8 Het recht om
bezwaar in te dienen en
bevoegdheden

2, 3, 8, 9, 10, 11

n.v.t.

artikel 3 termijnen voor besluit en
ontvangstbevestiging

het college laat zich bij de
artikel 5A
afhandeling van bezwaren
adviseren door een onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie

hoogte vergoedingen voor het
bijwonen van vergaderingen
commissie bezwaarschriften

artikel 2 lid 2

artikel 5 zittingsduur commissieleden

2: belastbaar feit
3: 5, 8, 9
belastingplicht
8: kwijtschelding
9:
vermindering of teruggaaf
10: overdracht van bevoegdheden
11: nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

5: maatstaven van heffing en
tarieven
8: kwijtschelding
vermindering of teruggaaf

4: vrijstellingen

7

7: termijnen van betaling

3: maatstaf van heffing
5: belastingtarieven
kwijtschelding

4: vrijstellingen

7

7: termijnen van betaling

9

planperiode GRP 2007-2013 en
notitie 2012-2016

1: belastingplicht
2: 3, 5, 8
belastingobject
8: kwijtschelding
9:
nadere regels door het college
van burgemeester en wethouders

Verordening rioolrechten

http://www.nederweert.nl/intern 1
et/pdfverordeningen_42321/item/ver
ordeningen2013_40765.html#titel40765
http://www.nederweert.nl/intern
et/ruimtelijkeontwikkeling_3248/rubriek/riole
ringsplan_125.html

Staat dubbel vermeld, zie
hierboven

Samenleving

Bijdrage afkoppel
burgerwoningen

DVL

Samenleving

Huisnummering

DVL

Samenleving

Gemeentewet

APV,

https://secure.nederweert.nl/int 5.3 ,
ernet/pdfverordeningen_42321/item/apv
_40925.html

Huisnummering

DVL

Samenleving

Gemeentewet

Verordening- en Nota
straatnaamgeving en
huisnummering,
B&W besluit 3-1-2005

Instemmingsbeslu
iten

DVL

Samenleving

Telecommunicatiewet

Legesverordening

http://www.nederweert.nl/intern 5.3 ,
et/verordeningen-enregelingen_41883/item/verorde
ning-naamgeving-ennummeringadressen_11.html?previewcod
e=ff40b967cb9de2884ec82e26
c1b5a08e&stukid=11
http://wetten.overheid.nl/BWB
R0009950/geldigheidsdatum_2
5-07-2013

Verkeersveiligheid

DVL

Samenleving

RVV

Verkeersveiligheidsplan
Nederweert (VVPN)

http://wetten.overheid.nl/BWB Convenant is vereist
R0004825/geldigheidsdatum_2
5-07-2013

Verkeersveiligheid

DVL

Samenleving

BABW

Verkeersveiligheidsplan
Nederweert (VVPN)

http://wetten.overheid.nl/BWB Convenant is vereist
R0004826/geldigheidsdatum_2
5-07-2013

Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP)

Toelichting op het aspect 'duur'

artikel 4
weigeringsgronden

http://decentrale.regelgeving.o 1, 2, 8, 9
verheid.nl/cvdr/xhtmloutput/His
torie/Nederweert/348008/3480
08_1.html

DVL

Duur

Uitzondering

n.v.t.

Verordening onroerendezaakbelastingen

Rioolrechten

Toelichting op het aspect
'hoogte'

Bijdrage van toepassing voor
gebieden aangegeven in GRP
bijlage 4 voor ontkoppelen
hemelwater van de gemengde
riolering
op grond van art. 5.3 (Nota str.
&huis.)

op grond van art. 5.3 (Nota str.
&huis.)

9:

8:

3,60/m2 en eenmalig €100,00
voor het ontkoppelen van
hemelwater

1

1

€ 20,-/ € 60,bedragen worden jaarlijks
geindexeerd
Particulier / Bedrijf (geregistreerd
bij KvK)
€ 20,-/ € 60,bedragen worden jaarlijks
geindexeerd
Particulier / Bedrijf (geregistreerd
bij KvK)

Als vernummering binnen periode
van 1 jaar kan worden
doorgevoerd.

Als vernummering binnen periode
van 1 jaar kan worden
doorgevoerd.

De artikelen 156, tweede lid,
variabel
aanhef en onderdeel h en 229,
eerste lid, aanhef en onderdeel b
van de gemeentewet.
Onderscheiden worden VEBO en 1
VEVO (subsidie voor
verkeerseducatie basis/voortgezet
onderwijs)

tarieventabel behorende bij de
legesverordening, Hoofdstuk 15

1

jaarlijkse bijstelling

Bijdrage basisonderwijs (VEBO):
€ 500
Bijdrage voorgezetonderwijs
(VEVO) € 750
Middels subsidie verdubbelt de
provincie Limburg deze bedragen.

1

Elk schooljaar

Onderscheiden worden VEBO en 1
VEVO (subsidie voor
verkeerseducatie basis/voortgezet
onderwijs)

Bijdrage basisonderwijs (VEBO):
€ 500
Bijdrage voorgezetonderwijs
(VEVO) € 750
Middels subsidie verdubbelt de
provincie Limburg deze bedragen.

1

Elk schooljaar

6

Normen- en toetsingskader tbv controle jaarrekening 2018

Normenkader
Wie

Wetgeving extern

Vindplaats

DVL

Samenleving

Wegenverkeerswet

Verkeersveiligheidsplan
Nederweert (VVPN)

http://wetten.overheid.nl/BWB Convenant is vereist
R0006622/geldigheidsdatum_2
5-07-2013

Onderscheiden worden VEBO en 1
VEVO (subsidie voor
verkeerseducatie basis/voortgezet
onderwijs)

Bijdrage basisonderwijs (VEBO):
€ 500
Bijdrage voorgezetonderwijs
(VEVO) € 750
Middels subsidie verdubbelt de
provincie Limburg deze bedragen.

1

Elk schooljaar

Verkeersveiligheid

DVL

Samenleving

Wegenwet

Verkeersveiligheidsplan
Nederweert (VVPN)

http://wetten.overheid.nl/BWB Convenant is vereist
R0001948/geldigheidsdatum_2
5-07-2013

Onderscheiden worden VEBO en 1
VEVO (subsidie voor
verkeerseducatie basis/voortgezet
onderwijs)

Bijdrage basisonderwijs (VEBO):
€ 500
Bijdrage voorgezetonderwijs
(VEVO) € 750
Middels subsidie verdubbelt de
provincie Limburg deze bedragen.

1

Elk schooljaar

Gemeentewet

Verordening op de ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning
2004

2: raad stelt kadernota vast; 3:
3
raad autoriseert
programmabegroting; 4: college
draagt zorg voor uitvoer begroting;
5: college informeert raad d.m.v.
tussentijdse rapportages; 6: raad
autoriseert de
investeringskredieten; 12: college
draagt zorg voor financiële
organisatie; 13 college draagt zorg
voor interne controle.

3: investeringen > € 5.000 legt het
college vooraf een investeringsvoorstel & voorstel
investeringskrediet aan de raad
voor.

7

7: termijnen voor afschrijving
vaste activa.

http://www.nederweert.nl/bestu
ur-organisatie/verordeningenviaregegeving_43049/item/verord
ening-op-de-ambtelijkebijstand-en-defractieondersteuning2005_41.html?previewcode=8
7c561398da0f898f206805e924
f7d55&stukid=41
Verordening op de
http://www.nederweert.nl/bestu
rekenkamercommissie
urorganisatie/commissies_43314
/item/rekenkamercommissie_5
0599.html
Verordening ex art 212: financieel Internet/huisnet
2, 3, 4, 5, 6, 12, 13
beleid, beheer en inrichting
financiële organisatie

Algemeen
financieel
middelenbeheer

Staf

Gemeentewet

Algemeen
financieel
middelenbeheer

Staf

Gemeentewet

Verordening ex art 213a:
doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken.

http://www.nederweert.nl/index.
php?simaction=content&mediu
mid=1&pagid=524&fontsize=1
2&bristukid=299&stukid=2337

Algemeen
financieel
middelenbeheer

Griffier

Gemeentewet

Statuut audit comité

Algemeen
financieel
middelenbeheer

Staf

Gemeentewet

Organisatieregeling (15-08-06)

Algemeen
financieel
middelenbeheer
Algemeen
financieel
middelenbeheer

Staf

Algemene Wet Bestuursrecht Delegatiebesluit en
mandaatregeling

G:\Bestuur\Raad\Aangenomen
moties\Archief\2005
raadsvergaderingen\05. RAAD
05 JULI 2005
G:\Planning en
Control\Doelmatigheidsonderz
oek\Spoor
1\Organisatieregeling
Nederweert 2006.pdf
http://www.nederweert.nl/huisn Afd. 10.1.1/10.1.2.
et/juridische-zaken_41283/

Staf

Algemene Wet Bestuursrecht / Budgethoudersregeling
Gemeentewet

http://www.nederweert.nl/huisn 2, 3, 4, 5, 6
et/regelingen_41441/

Toelichting op het aspect '
recht'

Toelichting op het aspect
'hoogte'

Duur

Verkeersveiligheid

Arbeidsvoorwaard Griffier
en en
personeelsbeleid

Regelgeving Gemeenteraad en
College van Burgemeester en
Wethouders

Hoogte

Afd.

Arbeidsvoorwaard Griffier
en en
personeelsbeleid

Team

Toetsingskader
Recht

Specifieke
activiteit

Uitzondering

Voorwaarden en bevoegdheden
mandaat/delegatie
2: toewijzing budgethouders. 3:
taken budgethouders. 4:
autorisatie budgethouders. 5: en
6: verplichtingen

7

Toelichting op het aspect 'duur'

Jaarlijkse bewaking actualiteit
regeling/besluiten door afdelingen.
7

7: Budgethouders verstrekken
jaarlijks een gedocumenteerd
overzicht van de onder hun
beheer staande budgetten.

